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Motto:
Obecenstvo tleská každému hasičskému cvičení, ale žádnému východu slunce
F. Hebbel

Informace z OÚ
Co se děje v obci






Mobilní sběr nebezpečného odpadu proběhne v naší obci v sobotu 14. dubna 2007
od 10:30 hod. na obvyklém místě vedle nákupního střediska. Jedna se o sběr: lednice, pračky, elektronika, barvy, ředidla, oleje, pneumatiky, akumulátory, léčiva.
Studny - dodatečné stavební povolení a kolaudaci, vystavení povolení k odběru podzemních vod, provádí pro občany Stavební úřad v Mníšku pod Brdy.
Úřední dny : pondělí, středa. Občané, kterým chybí některé dokumenty, mohou nahlédnout do složky od jejich nemovitosti uložené na OÚ.
Upozornění: Poslední dobou se u sběrných nádob určených pro sběr tříděného odpadu (u Restaurace Panský dvůr) objevují odpady, které mezi tříděné rozhodně nepatří. Jsou to zejména použité dětské pleny a zahnívající zbytky jídel. Věřte, že uklízet denně po někom tento nepořádek, který přes noc roztahají psi a kočky, není rozhodně nic příjemného. Množí se i případy, kdy občané přinesou svůj vytříděný odpad na sběrné místo, ale s jeho uložením do příslušných nádob si již starosti nedělají
a odhodí odpad jednoduše na zem a to i v případě, když jsou nádoby prázdné.

OÚ zvažuje možnost sledovat toto místo kamerou!
Dvořák Antonín - místostarosta
Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva obce Řitka konaného dne 1. 2. 2007
v 18.00 hod. v zasedací místnosti OÚ Řitka
Přítomní zastupitelé:
Pavel Zeman, Antonín Dvořák, Ivana Černá, Miroslav Poláček, Vlastimil Vondrák,
Václav Rychlík, Jiří Šuligoj, Zdeněk Smejkal
Omluveni: Václav Mašek
Hosté: viz prezenční listina
Program:
1. volba ověřovatelů zápisu
2. bezúplatný převod pozemku PK 227, který je součástí pozemku PK 225 v k.ú. Řitka
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3. bezúplatný převod pozemku PK 52/1, který je součástí pozemku PK 225 v k.ú. Řitka
4. bezúplatný převod pozemku PK 53, který je součástí pozemku PK 225 v k.ú. Řitka
5. bezúplatný převod pozemku KN 212/152 k.ú. Řitka
6. žádost MŠ o schválení rozdělení hospodářského výsledku do fondů
7. závěrečná zpráva o provedení inventarizace, závěrečný účet obce k 31.12. 2006
8. nedobytné pohledávky
9. komunální odpad - výběrové řízení
10. podmínky výstavby v obci Řitka
Zápis z jednání obecního zastupitelstva
Ad 1)
Ověřovateli zápisu byli navrženi: Antonín Dvořák, Miroslav Poláček.
Usnesení k tomuto bodu:
Obecní zastupitelstvo souhlasí s navrženými ověřovateli zápisu, kterými jsou Antonín
Dvořák a Miroslav Poláček.
Hlasování: pro 8, proti 0, zdrželo se 0
Ad 2)
Usnesení k tomuto bodu:
Obecní zastupitelstvo souhlasí s bezúplatným převodem pozemku PK 227, který je
součástí pozemku PK 225 v k.ú. Řitka, z Pozemkového fondu České republiky na Obec
Řitka.
Hlasování: pro 8, proti 0, zdrželo se 0
Ad 3)
Usnesení k tomuto bodu:
Obecní zastupitelstvo souhlasí s bezúplatným převodem pozemku PK 52/1, který je
součástí pozemku PK 225 v k.ú. Řitka, z Pozemkového fondu České republiky na Obec
Řitka.
Hlasování: pro 8, proti 0, zdrželo se 0
Ad 4)
Usnesení k tomuto bodu:
Obecní zastupitelstvo souhlasí s bezúplatným převodem pozemku PK 53, který je součástí pozemku PK 225 v k.ú. Řitka, z Pozemkového fondu České republiky na Obec
Řitka.
Hlasování: pro 8, proti 0, zdrželo se 0
Ad 5)
Usnesení k tomuto bodu:
Obecní zastupitelstvo souhlasí s bezúplatným převodem pozemku KN 212/152 k.ú.
Řitka z Pozemkového fondu České republiky na Obec Řitka.
Hlasování: pro 8, proti 0, zdrželo se 0
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Ad 6)
Ředitelka MŠ požádala o schválení rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku do
fondů.
Usnesení k tomuto bodu:
Obecní zastupitelstvo schválilo rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku do fondu
odměn 22 090,- Kč a do rezervního fondu 5 500,10 Kč.
Hlasování: pro 8, proti 0, zdrželo se 0
Ad 7)
Obecnímu zastupitelstvu byla předložena závěrečná zpráva o provedení inventarizace a
závěrečný účet obce k 31.12. 2006.
Usnesení k tomuto bodu:
Obecní zastupitelstvo po projednání schvaluje:
1. závěrečnou zprávu o provedení inventarizace majetku a závazků obce k 31.12.
2006
2. závěrečný účet obce k 31.12. 2006, který skončil ( včetně zůstatku na účtech u
bank i pokladně) na straně celkových příjmů ve výši Kč 8 257 000,- a na straně
celkových výdajů ve výši Kč 7 351 000,-.
Hlasování: pro 8, proti 0, zdrželo se 0
Ad 8)
Obecní zastupitelstvo bylo seznámeno se stavem pohledávek za občany k dnešnímu dni
(pokuty, poplatky za psy, platba za vodu, poplatek za školku). U pohledávek nad 10 tis.
upomínat dlužníky, u ostatních zhodnotit jejich úspěšnost vymáhání z hlediska času a
nákladů.
Zajistí: místostarostka I. Černá s Mgr.Peškem
Ad 9)
Místostarosta A. Dvořák informoval obecní zastupitelstvo o probíhajícím výběrovém
řízení na firmu, která bude zajišťovat svoz a likvidaci komunálního odpadu. Výsledky
výběrového řízení budou předloženy na příštím zasedání obecního zastupitelstva.
Obecní zastupitelstvo vzala zprávu na vědomí.
Ad 10)
Podmínky výstavby v obci Řitka
Obec je vlastníkem vodovodu a kanalizace, které provozuje prostřednictvím k tomu
oprávněného provozovatele. Na základě údajů o provozu lze konstatovat, že kapacita
těchto sítí je v současné době plně vytížena a pro další masivní zástavbu je nedostatečná. Příjmy z provozu nepostačují na rozvoj a rozšiřování těchto sítí, přičemž se v obci
nachází plochy určené pro výstavbu a to i splatným územním rozhodnutím. Jako jednou z možností (vedle využívání dotačních titulů, které obec maximálně využívá) se
proto nabízí možnost umožnit výstavbu v případě, že se žadatel bude podílet na posílení, nebo rozšíření obecní infrastruktury. S ohledem na opakující se požadavky developerů, zajímajících se o výstavbu v k.ú. Řitka, byl navržen systém podílů a úhrad, potřebných pro zajištění chodu a dalšího rozšiřování a modernizace obecní infrastruktury.
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Usnesení k tomuto bodu:
Zastupitelé konstatují, že obec má zájem i nadále realizovat výstavbu v souladu s platnou legislativou a souhlasí, aby v případě, že se zájemce o výstavbu bude podílet na
rozšíření kapacit obecní infrastruktury dle přiložených podmínek, obec s takovým zájemcem prostřednictvím starosty uzavřela příslušnou smlouvu a po úhradě těchto částek vydala souhlas k územnímu rozhodnutí. Podmínky tvoří přílohu tohoto zápisu.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 1
Zapsala: Ivana Černá
Pavel Zeman starosta obce
Ověřovatelé zápisu: Antonín Dvořák Miroslav Poláček

Téma
S T U D N Y pro individuální zásobování
(pro rodinné domy a rekreační chaty)
Vybudované studny do 1.1.1955
- doložit existenci čestným prohlášením, kupní smlouvou, znaleckým posudkem,
- není třeba mít povolení k odběru (nakládání)
Vybudované studny do r. 1977 (včetně)
- musí být povolení (SÚ nebo MNV)
- musí být povolení k odběru (nakládání)
Vybudované studny od r. 1978
- musí být stav. povolení i kolaudace
- musí být povolení k odběru (nakládání)
Povolení k odběru podzemních vod (nakládání):
vyplněný příslušný formulář včetně zákonných příloh tj. minimálně:
- kopie katastrální mapy se zakreslením umístění studny
- výpis z katastru nemovitostí na dotčený pozemek a zjednodušená informace o
sousedních pozemcích,
- hydrogeologické vyjádření,
- kopie povolení, popř. i kolaudace studny (podle roku vybudování)
A - Studny bez kolaudace:
vyplněný příslušný formulář včetně zákonných příloh tj. minimálně:
- výpis z KN
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- revize elektro
- kopie povolení na stavbu (SÚ, MNV)
B - Studny bez stavebního povolení:
vyplněný příslušný formulář - žádosti o dodatečné povolení včetně zákonných příloh
vyplněný příslušný formulář - žádosti o nakládání s vodami, včetně zákonných příloh
tj. minimálně:
- písemná žádost o souhlas (pro SÚ - není formulář)
- žádost o dodatečné povolení (formulář)
- projektová dokumentace zpracovaná oprávněnou osobou - 3 x
- hydrogeologické vyjádření
- výpis z katastru nemovitostí na dotčený pozemek a zjednodušená informace o
sousedních pozemcích,
- revize elektro
- popřípadě další náležitosti dle příslušných zákonů (např. vyjádření orgánů Státní
správy lesa)
(Dle dispozic SÚ - VV)
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Jak dlouho vám bude platit řidičský průkaz?
Změny platnosti řidičských průkazů
Podle statistik je 65% obyvatel České republiky držitelem platného řidičského průkazu. Znamená to, že je u nás 6 655 tisíc řidičů. Na základě zákona, který nabyl účinnosti 1.7.2005, byly prodlouženy lhůty pro výměnu starých řidičských průkazů za nové,
které jsou platné ve všech zemích Evropské unie.
Kterých řidičských průkazů se výměna týká?
V první etapě do konce letošního roku se musí vyměnit řidičské průkazy vydané od
1.7.1964 do 31.12.1993. Ve správním obvodu Městského úřadu Černošice jezdilo s
tímto průkazem k 1.1.2007 více než 14 tisíc řidičů. Za předpokladu, že by výměna probíhala rovnoměrně, musel by si každý měsíc letošního roku na Městském úřadě Černošice vyměnit svůj průkaz 1201 řidič. Údaje za poslední měsíce ukazují, že skutečný počet vyměněných průkazů se pohybuje na 1/5 optimálního měsíčního průměru. Za měsíc
prosinec 2006 bylo vyměněno 236 řidičských průkazů, za letošní leden 216 průkazů a
za únor 274.
Proč si mám vyměnit řidičský průkaz již nyní, lhůta je přece až do konce tohoto roku?
Vzhledem k dosavadnímu průběhu výměny a nízkému počtu řidičů, kteří se k výměně průkazu dostavili, se dají očekávat ve druhé polovině roku a zejména v jeho závěru
veliké fronty na úřadech. Chcete-li předejít zbytečnému dlouhému čekání a ztrátě času,
doporučuji využít zákonem stanovené lhůty a neodkládat výměnu na poslední chvíli.
Kolik mě to bude stát?
Výměna řidičského průkazu je osvobozena od správních poplatků a je zdarma.
Kde si tedy mohu svůj starý řidičák vyměnit za nový evropský?
Výměnu zajišťují příslušná pracoviště obecních úřadů obcí s rozšířenou působností,
to znamená odbor dopravy Městského úřadu Černošice, Podskalská 19, Praha 2.
Co si na úřad musím vzít s sebou?
Tři základní věci : platný doklad totožnosti, bud' občanský průkaz nebo cestovní pas,
dále starý řidičský průkaz a jednu fotografii o rozměrech 3,5x4,5 cm.
Kdy budu mít vystaven nový řidičský průkaz?
Lhůta pro převzetí nového řidičského průkazu je zpravidla do 15-20 dnů, závisí
podle počtu žádostí. Nové evropské řidičské průkazy tiskne Státní tiskárna cenin, kam
se musí údaje z příslušných úřadů odeslat a ta je potom zasílá zpět.
Co když výměnu starého řidičského průkazu do konce roku nestihnu?
Kdyby se přece jen stalo, že si někdo nestihne vyměnit starý řidičský průkaz včas,
měl by si být vědom skutečnosti, že od 1.1.2008 není držitelem platného řidičského
průkazu a nesmí řídit motorové vozidlo.
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Ministerstvo dopravy průběžně vyhodnocuje průběh výměny řidičských průkazů, poskytuje informace krajským i obecním úřadům, kterých se tato záležitost přímo dotýká.
Ministerstvo oslovilo také Svaz měst a obcí, Sdružení automobilových dopravců ČESMAD BOHEMIA a prostřednictvím médií komunikuje také s veřejností s cílem informovat o nutnosti včasné výměny řidičských průkazů. Všichni tito partneři byli vyzváni ke spolupráci na zveřejnění výzvy řidičům.
A ještě jednu větu na závěr?
Prostřednictvím Zpravodaje děkuji také všem čtenářům, kteří se podívají na svůj řidičský průkaz a v případě nutnosti výměny navštíví úřad včas.

Můžete prosím upozornit také své blízké, sousedy a známé!

Velikonoční blahopřání
Zima se k nám všem letos zachovala, až nezdravě mírně. A tak zatím co píši tento
článek (15.3.2007) na našich zahradách rozkvétají meruňky, šafrány, hyacinty, všelijaké modřince, narcisy, zatímco sněženky, bledule a kočičky (květy Velikonoc) jsou již
pomalu odkvetlé. Kolem všech právě rozkvetlých květů "jara" se rojí včely a lačně sají
jejich nektar a sbírají pyl. Včera odpoledne jsem na své zahrádce, jen tak z legrace zatřásl právě odkvétající jívou, jejíž květy jsou nabaleny žlutým zářícím pylem a obsypá8
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ny bzučícími včelami. Včely vyrušené ze své práce začaly okamžitě kroužit nad
stromkem, divil jsem se jak veliké množství jich je, před žihadlem mě zachránil útěk.
Loni touto dobou jsme ještě prožívaly pravou zimu, sníh, mráz a s tím spojené radosti,
ale i starosti. Doufám, že tato mírná zima neovlivní další nadcházející roční období a že
přicházející jaro a léto budou takové, jaké mají být.
Vážení čtenáři, blíží se svátky jara "Velikonoce" přeji vám jménem zastupitelstva
obce Řitka, ale i jménem zaměstnanců obecního úřadu příjemné a krásné prožití těchto
svátků. Hřejivé jarní sluníčko, plno rozkvetlých květů ve svěže zelené jarní travičce,
koledníkům bohatou koledu a našim děvčatům pořádné jarní vyšlehání pomlázkou a
hlavně dobrou náladu všem.
Antonín Dvořák - místostarosta

Velikonoční zvyky
Na Zelený čtvrtek vstávaly hospodyně časně, aby zametly dům ještě před východem
slunce; smetí se odnášelo za humna či na křižovatku cest, aby se v domě nedržely blechy. Kdo prý snědl před východem slunce pečivo nebo chléb pomazané medem, bude
bezpečný před uštknutím hadů a žihadly vos a sršňů. Med měl ve velikonočních pověrách vůbec zvláštní místo. V podhůří Orlických hor házeli lidé do studní chléb namazaný medem, aby se v nich celý rok držela voda. - Odpoledne bylo zakázáno pracovat. V okolí Hořic bylo zvykem, že se proutkem svěceným na Květnou neděli doma šlehalo
po podlaze a peřinách, přitom se volalo: "Ven hosti - bez kosti." Tak se zaháněly blechy. Po západu slunce vykropil hospodář svěcenou vodou z nového dosud nepoužívaného hrnečku dům i jeho okolí. Obvykle nesměl kropit rukou, ale věchýtkem slámy,
tak chránil obydlí před čarodějnicemi.
Na Velký pátek vstávali lidé před východem slunce a odcházeli se omýt k potoku,
aby byli uchráněni před nemocemi. Někteří se ve vodě i potápěli, mládenci z okolí
Volyně se pokoušeli vytáhnout ze dna v ústech oblázek, který pak hodili levou rukou
za hlavu, což chránilo proti bolestem zubů. Děvčata zase stírala v osení rosu, aby byla
chráněna před sluncem. Hojně rozšířený zvyk, zvláště v krajích s rozvinutou plátenickou výrobou, byl předení pašijových nití. Kdo měl na šatu alespoň několik stehů
ušitých těmito "čarovnými" nitěmi, byl uchráněn před uhranutím i zlými duchy. Košile
ušitá z plátna takto upředených nití chránila před bleskem.
Řada pověr byla spojena s vírou v čarodějnice a hledáním ochrany před uhranutím.
Na Velký pátek se nemělo nic půjčovat z domácnosti, protože s takovými předměty by
se dalo čarovat. Především na dojačku a sítko k cezení mléka měly hospodyně dávat
bedlivý pozor, pokud chtěly ochránit krávy před nečistými silami. Nesmělo se hýbat
zemí, proto se nepracovalo na poli ani v sadu. Nesmělo se také prát prádlo, pradleny
říkaly, že by ho místo do vody namáčely do Kristovy krve.
V některých vsích chodívali odpoledne chlapci s košíkem a sbírali vajíčka . Bývali tři
s klapačkou v ruce, jeden převlečený za kněze, druzí dva za ministranty. Ve stavení odříkali verše o tom, že honí Jidáše, pak ministrant řekl : "Vajíčka v košíčku ještě nejsou",
což bylo pobídkou hospodyni, aby nějaké darovala.
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S velkým pátkem
byla spojena víra
v magickou
sílu
země a zázraky,
které se toho dne
dějí. Podle lidové
víry
se
země
otevírala,
aby
odhalila na krátkou
dobu ukryté poklady. Proto bylo
večer o Velkém
pátku vidět v lesích,
u zřícenin hradů a na
dalších opuštěných
místech
hledače
pokladů. Poklad prý
označovalo světélko,
jindy
zářící
a
kvetoucí
kapradí,
případně otvor ve skále či zdi, z něhož vycházela zvláštní záře. Toho dne se podle pověsti otevíral na několik hodin i Blaník. Jinde věřili, že mohou na souš vycházet z vody
vodníci a prohánět se na koních.
V českém prostředí se na Bílou sobotu světil oheň před vchodem kostela. V mnoha
vsích byl zvyk, že se doma uhasila všechna ohniště. Před kostelem vložila hospodyně
na hraničku vlastní polínko a když kněz oheň posvětil, vzala žhavý oharek domů a zažehnala jím oheň nový. Z ohořelých dřev se zhotovovaly křížky, které věřící nosili do
pole, aby dobře rodilo; popelem z posvěceného ohně se sypaly louky. Někde bylo zvykem dávat uhlíky za trám domu na ochranu před požárem. Aby se zabránilo různým
pověrečným praktikám, platil ještě počátkem 20. století příkaz církevních úřadů, že se
má ohniště po vykonání liturgického posvěcení ohně zalít vodou, aby se popel znehodnotil a ohořelé zbytky se měly pod dohledem odnést.

BOŽÍ HOD VELIKONOČNÍ
V rámci svátku se provádělo okázalé svěcení velikonočních pokrmů - beránka, mazance, ale také vajec, chleba a vína. Toto svěcení mělo kromě symbolického významu i
praktický podtext. Po období dlouhého půstu by mohl náhlý přechod k tučné stravě přivodit obtíže. Proto se světily určité pokrmy, které měly tělo na návrat k běžné stravě
pozvolna připravovat. Na Chodsku jedli věřící pokrm posvěcený v kostele vždy stoje.
Pokud kdokoli přišel do stavení, ať vrchnost nebo žebrák, dostal kousek z posvěceného
jídla. Ve východních Čechách obětoval hospodář kus svěceného mazance, vejce a víno
zahradě, poli a studni, aby byla dobrá úroda, hojnost ovoce a zdravá pitná voda. Na
Šumavě lidé věřili, že vzpomínka na to, že člověk jedl o Božím hodu velikonočním posvěceného beránka, pomůže nalézt ztracenou cestu zbloudilci v lesích.
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PONDĚLÍ VELIKONOČNÍ
Z hlediska zvyků českého lidu bylo nejvýznamnějším dnem velikonočního cyklu
pondělí velikonoční, i když se k němu žádné významné liturgické úkony neváží. Toho
dne se odbývala pomlázka, velikonoční hodování, mrskút (proto "mrskaný pondělek" ).
Zvyk sám je zřejmě velice starého původu, stejně jako zdobení vajíček - kraslic. Původně šlo zřejmě o magický obřad, jehož se účastnili dospělí, teprve časem se posunul
do polohy zábavy. Dům od domu chodívali mládenci za děvčaty, později hlavně děti, se
spletenými pomlázkami (dynovačkami, mrskačkami, šlehačkami, binovačkami, na Moravě též tatary) obyčejně z vrbového proutí, zdobenými stuhami. Jimi šlehali dívky i
ženy v domácnosti, vinšovali a dostávali malovaná vajíčka. Toto základní schéma velikonoční pomlázky mělo řadu místních variant. I když dívky při mrskání křičely, na oko
utíkaly a durdily se, byla by se velice hněvala ta, za níž by nějaký hoch nepřišel vymrskat ji. Na Slovácku je dokonce pomlázka znamením přátelství mezi rodinami; dítě nechodilo k těm sousedům, s nimiž se jeho rodiče hněvali. Mnohde bylo zvykem, že v
úterý chodila na oplátku s pomlázkou děvčata, někde místo ní polévala chlapce vodou,
aby byli svěží. V mnoha vsích bylo prastarým obyčejem číhat na děvčata v pondělí zrána ( obvykle když šla do kostela) a vyšlehat je, aby byla celý rok zdravá, veselá a pilná.
Na Chodsku i na Boleslavsku vyšlehal hospodář všechnu čeládku i rodinu, aby nebyli
líní. Dynovačka se čepejří, ať mi má Andula nevěří; poženeme se do dveří, a ze dveří
do kuchyně, - a z kuchyně šup do síně: budeme se šlehat upřímně.
O stáří velikonoční pomlázky a její po staletí nezměněné podobě svědčí vzpomínky
pražského kazatele Konráda Waldhausera; žijícího ve 14. století, že se manželé a milenci v pondělí a úterý velikonoční šlehají metlami, tepají i rukou. Ospalé i lenivé prý
časně z rána házejí do vody nebo alespoň polévají. Deník z doby vlády Rudolfa II. uvádí, že v Praze se před Velikonocemi prodávaly po ulicích pestrobarevné metly, s nimiž
pak všichni venku pobíhali. Potkal-li prý kdo pannu, šlehal ji po ramenou i rukou, aby
dostal velikonoční vejce. Této kratochvíli se oddávali i zemští úředníci. - Hody, hody
doprovody, - dejte vajíčko malovaný. Nedáte-li malovaný, - dejte aspoň bílý, - slepička
vám snese jiný. Koledníci dostávali vajíčka namalovaná i jednobarevná (nejčastěji červená), stejně jako bohatě malované a i jinak zdobené kraslice. Od pohanských dob bylo
vejce symbolem života, snad právě proto se spojovalo s oslavou jara.
Lidová legenda z Blešna u Hradce Králové vysvětluje vznik tradice malovat velikonoční vajíčka: Když Ježíš se svatým Petrem chodili po světě, přišli do jednoho statku a
poprosili hospodyni o kousek chleba. Ta však neměla v celém stavení ani skývu. V tom
uslyšela kdákání slepice, seběhla ke kurníku a našla vejce. Upekla ho v teplém popelu a
jím nakrmila oba pocestné. Když odešli, chtěla smést koštětem pohozené skořápky. Jaké bylo její překvapení, když uviděla, že se proměnily ve zlato. Selka potom každého
pocestného častovala vejci, ale žádná skořápka se ve zlato neproměnila. Časem začala
vejce rozdávat na výroční den návštěvy oněch dvou pocestných.
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S vajíčky
provozovali
o
velikonoční pondělí a někdy i
v následující dny dospělí i děti
různé hry. Běžné bylo sekání do
vajec. Jeden chlapec uchopil vejce
do dlaně, aby jen špička
vykukovala mezi palcem a
ukazovákem. Druhý hoch vzal
krejcar a mrštil jím proti vejci.
Pokud se krejcar zasekl, patřilo
vejce házejícímu chlapci; pokud se
svezl či se vůbec do vejce netrefil,
zůstalo vejce tomu, kdo ho držel.
Méně často se krejcar zasekával do
vejce položeného na zem (do
důlku). Při "ťukání" dva hoši lehce
udeřili špicí svých vajec proti
sobě. Čí špice se rozbila, ten
prohrál a musel dát vejce soupeři.
Někteří chlapci podváděli a
přinesli vejce vyfouknuté a
naplněné smolou, které se nerozbilo. Pokud ostatní takový
podvod zjistili, bylo pochopitelně s
nepoctivcem zle. "Koulení" mělo
různé varianty. V jedné z nich se vajíčka dala do řady a chlapci k nim z větší dálky kutáleli "kudrnu" (kouli slepenou z volských chlupů ). Kdo zasáhl vejce, mohl si ho vzít.
Jiným způsobem koulení bylo spouštění vajec po nakloněném šindeli či dřevěným
žlábkem na rovnou zem. Komu se podařilo zasáhnout jiné vejce, získal ho. Existovaly
varianty, při nichž byl vítězem ten, jehož vejce se dokutálelo nejdále. V okolí Vamberka se pro tento účel připravovalo speciální "valbisko" s přesně stanovenými rozměry
(6,5 m x 0,5 m ), na němž se dalo soutěžit s 10 vejci najednou. Stavitel "valbiska" dostával od hráčů zaplaceno za přípravu jeden nebo dva krejcary. Na Chodsku se scházela mládež na návsi a házela vejce buď do výšky nebo jím přehazovala střechu tak,
aby dopadlo na měkký drn. Pokud se vejce od některého děvčete chlapci rozbilo, sklidila dívka posměch a hoši říkali, že bude nestálá.
Spojení obrázku zajíčka se svátkem velikonoc nemá dlouhou tradici, ujalo se koncem
19. století a rychle se rozšířilo. Vychází z německého prostředí, v českém ji rozšířila
povídka K. Schmidta "Kraslice", v níž vykládá, že kraslice snáší v poli pro mravné děti
zajíček. Od té doby se začali zajíčci objevovat v cukrárnách, pekárnách, papírnictví na
nejrozmanitějším zboží.
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Ze Staročeské kuchařky
Velikonoční recepty .
Boží milosti
Pečivo k různým svátkům. Těsto se připraví z 28 dkg hladké mouky, 7 dkg cukru, 2
žloutků a 1 celého vejce, 3 lžic vína, 3 lžic mléka. Těsto se pečlivě vypracuje, až je
hladké a lesklé. Potom se rozválí na tloušťku 2-3 mm a nožem nebo vroubkovaným
rádýlkem se vykrajují čtverečky, obdélníky, trojúhelníky a proužky, také kolečka a
hvězdice. Mohou se libovolně spojovat a stáčet. Smaží se na rozpáleném oleji, po
usmažení možno posypat skořicí a cukrem.
Bochánek ( mazanec, svěceník)
Velikonoční pečivo z tužšího koláčového těsta, připravovaného z 50 dkg polohrubé
mouky, 5 velkých lžic cukru, 4 žloutků, 5 lžic rozpuštěného másla, 2,5 dcl mléka, špetky soli, vanilky, citrónové kůry, 5 dkg droždí, 2 lžic rozinek a 2 lžic mandlí. Připravené
těsto se nechá vykynout, potom se přeloží do uzavřeného a oblého bochánku, který se
nahoře nakrojí do kříže a nechá se opět kynout. Povrch se potírá rozšlehaným vejcem,
při pečení také bohatě máslem. Může se posypat mandlemi. V Zásmukách u Kolína se
na kraj kladl věnec z téhož těsta, do něhož byly zabodnuty mandle (symbol Kristovy
koruny).
Jidáše
Velikonoční pečivo.Těsto se připravilo z 1 kg vyhřáté polohrubé mouky, vykynutého
kvásku ze 4 dkg droždí, 12 dkg rozpuštěného másla nebo jiného tuku, 10 dkg cukru, 1
lžičky soli. Podle potřeby se přililo teplé mléko, aby bylo těsto vláčné. Po zpracování se
nechalo vykynout na teplém místě. Pak se vyválely asi 20 cm dlouhé válečky, z nichž
se tvarovali jidáše, které se dávaly na pomaštěný plech, kde se nechaly mírně vykynout.
Pak se potřely rozšlehaným vejcem a pekly v troubě do zlatova. Podávaly se pokapané
medem.
Perníčky
Pouťové a sváteční pečivo. Těsto se připravilo z 65 dkg hladké mouky, 25 dkg práškového cukru, 10 dkg tekutého medu, 5 dkg másla, 3 dkg sádla, 1 dkg jedlé sody, 4
vajec a koření (měřeno na malé lžičky- 1 tlučeného anýzu, 1 skořice, půl tlučeného hřebíčku, půl zázvoru, půl tlučeného nového koření a 2 hvězdičky badyánu). Těsto se dobře zpracovalo a nechalo ležet bez přístupu vzduchu do příštího dne. Potom se rozválelo
a vykrajovaly se perníčky, které se pekly ve středně teplé troubě. Upečené ještě horké
se jednou nebo dvakrát potíraly rozšlehaným vejcem. Studené se zdobily bílým dekorem z polevy. Na polevu se bral 1 bílek, 15 dkg cukru, 1 lžička citrónové šťávy a 1
lžička solamylu. Poleva se důkladně ušlehala, aby byly hustá a lesklá.
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Tradiční zvykoslovné předměty
Líto
Na větvičku jívy upevníme pomocí stuh bílé nebo barevné vejdumky (vyfouknuté
skořápky vajec), zavěsíme řetězy (z papíru nebo na niti navlečených papírků, odstřižku
textilu a slámy), ptáčky z těsta. Lze připevnit i holubičku- její tělo je z vejdumku, křídla
a ocásek z papíru skládaného do varhánku. Líto bylo velikonočním zvykoslovným
předmětem, později ozdobou na jihovýchodní Moravě a na Slovácku. Na západní Moravě a v Čechách se objevovalo stromové líto. Základ tvoří asi 70 cm vysoký vršek
smrčku, zdobený bílými vejdumky na šňůrce, řetězy ze slámy a ústřižků textilu navlékaných střídavě na nit, na vršku bývala panenka z hadříků.
Muší ráj
Konstrukce se slámy, zavěšovaná pod strop světnice v řádě moravských regionů.
Z delších stébel slámy upleteme konstrukci šestihranných a čtyřhranných plošek, propojených navzájem řetízky s kousky slámy a ústřižky látek. Lze přivěsit papírové holubičky, barvené vejdumky apod. Dříve se často pomazal medem nebo sirupem a sloužil
jako dnešní mucholapka (proto muší ráj).
Antonín Dvořák

Z historie obce Řitka a jejího okolí
Vážení čtenáři v předešlém čísle zpravodaje skončilo v této rubrice vyprávění
p.Šťastného o našem kraji, o vesničkách a městečcích v našem okolí před rokem 1948,
podle jím vydané knihy "Městečko pod Skalkou". Pan Šťastný vynechal v tomto vyprávění jednu vesničku, která je naším poměrně blízkým sousedem. Tato vesnička byla
v určité době pro okolí velice zajímavá, proto jí ve své knize věnoval pan Šťastný samostatnou část, jedná se o ves Trnová a tak si dnes přečteme dění v obci Trnové po roce 1791.
Pro vzdělání našeho rolnického i řemeslnického dorostu byly založeny v našem blízkém okolí dvě významné odborné školy. Je pro nás lichotivé, že to byl právě náš kraj,
který mezí prvními v Čechách razil cestu k odbornému vzdělání.
Tehdejší držitel nedaleké obce Trnové Jan Ferdinand rytíř ze Schönfeldu, majetník
knihtiskárny a knihkupectví v Praze, založil roku 1791 první hospodářskou školu v Čechách. Byl přesvědčen, že se zemědělství zvelebí jen tenkrát, když rolničtí synkové nezůstanou u toho, co pochytí od rodičů (kteří mnohdy sami ani polním pracím ani chovu
dobytka jak se patří nerozuměli), a budou se učit vedení hospodářství, této "nejpřednější živnosti na božím světě" právě tak, jak se učíme živnostem jiným. Výše řečenou
školu založil jen proto, aby v ní byli chovanci od dvanácti let po šest roků náležitě vyučováni "rolnickému řemeslu". K tomu účelu dal na návsi v Trnové vystavět budovu, v
níž kromě místnosti pro obecnou školu a bytu pro učitele byly chlévy, stáj, kůlna, stodola, kurník, holubník a seník. Dále prostorná, všemi potřebnými nástroji opatřená pracovna, v níž nescházela ani kovárna. Zakladatel přidal k budově 60 korců půdy různé
jakosti, kus louky, pastviny a lesa, rybník, štěpnici, vinici, chmelnici, zelinářskou zahrádku a ovocnou školku. Mimo to patřilo k vyučovacím účelům celé vrchnostenské
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hospodářství na svou dobu vzorně zařízené. Přijímali se sem domácí i cizí žáci, kteří
chodili již po šest let do školy. Za denní plat 7 kr. dostávali řádnou selskou stravu a
chleba co snědli. Na noc byli chovanci ubytováni po chalupách u dobrých lidí, kteří je
časně budili a pod trestem vyhoštění z obce bděli nad tím, aby u sebe neměli peněz.
Aby je na poli hned poznali, musili nosit stejnokroj: široký černý klobouk, hnědý dlouhý kabát s červeným lemem, modrou vestu, žluté krátké koženky, modré punčochy a
šněrovací střevíce. Každého dne dva z nich měli v chlévech hlídku. Ostatní chodili se
šafářem, zahradníkem nebo myslivcem, kteří je poučovali o všech věcech svého oboru.
Od místních řemeslníků se nastávající hospodáři učili důležitým pracím, aby jim rozuměli a bude-li toho potřeba, si sami vypomohli. Kromě toho se chovanci učili plést koše
a dělat košťata. V některých dnech měli literní učenÍ. Chovanci, kteří vynikli, byli vyznamenáni tím, že jejich jména byla napsána olejovou barvou na tabulky, které byly
vyvěšeny na stromech ve velké štěpnici. Takto vyznamenaný žák byl vrchností pozván
k tabuli, kde byl jako každý pán z města častován jídlem a pitím, jako by byl vlastním
synem majetníka panstvÍ. Kdo však nechtěl dělat robotu, byl na návsi oblečen do šatů,
v nichž se dostavil do ústavu a byl odveden zámeckým mušketýrem tam, odkud přišel.
Vrchní dozor na toto učiliště měl berounský školní komisař. Prvním představeným žáka
byl správce, farář bděl nad chováním žáků. Příliš dlouhá učební doba, po kterou měl
otec-rolník synka doma pohřešovat, neméně však neuvědomělost lidu a jeho nechuť k
novotám v rolnické živnosti, to byly asi hlavní příčiny, že tato škola tak velkodušně
nadaná vším potřebným a zřízená tak značným nákladem, podle všeho dost brzy zanikla. Tuto hospodářskou školu navštěvovali mnozí rolničtí synkové z Mníšku. Druhým
mecenášem při založení odborného školství byl u nás bývalý majetník zbraslavského
panství kníže Bedřich z Ottingen-Wallersteina, který v roce 1835 založil v Zbraslavi
První řemeslnickou školu v Čechách s vyučovacím jazykem českým, na níž nesl až do
své smrti všechen náklad. Úmrtím knížete škola zanikla.
Z knihy "Městečko pod Skalkou" vybral a upravil - Antonín Dvořák

Společenská kronika
V Dubnu 2007 oslaví významná životní jubilea tito naši spoluobčané

12.4.
13.4.
13.4.
27.4.
27.4.
27.4.

ing. Richard Dědeček
paní Zdeňka Maďarová
pan Ladislav Polnický
paní Dagmar Ptáčková
paní Jindřiška Moravcová
pan Jaroslav Marvan

Všem jubilantům přejeme mnoho štěstí, lásky a životní pohody.
Redakce
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